
 
 

Eigendom te koop in de buurt van El Portet Beach in Moraira 
 
Dit Mediterrane stijl pand te koop is te vinden op loopafstand van het strand El Portet in                 
Moraira. 
  
Beschrijving van de woning: 
  
De woning wordt gepresenteerd in onberispelijke omstandigheden en heeft een totaal van 3             
slaapkamers en 4 badkamers verdeeld over twee verdiepingen. 
  
De begane grond voor de woning te koop dicht bij El Portet Beach Moraira bestaat uit:                
Entree, grote woon-eetkamer met openslaande deuren naar het overdekte buitenterras bij           
de tuin, aparte tv-kamer, volledig ingerichte en uitgeruste keuken, een tweepersoons           
slaapkamer met inbouwkasten, een badkamer met douche, evenals een gastentoilet en een            
dubbele garage.  
  
 Beide verdiepingen zijn intern verbonden via een trap. 
  
De bovenste verdieping voor de woning te koop dicht bij El Portet Beach Moraira bestaat uit                
de volgende elementen: Hoofdslaapkamer van royale afmetingen, met kleedruimte, en-suite          
volledige badkamer (bad en douche) en een eigen zonneterras. Ook gevonden op deze             
verdieping een goede grootte slaapkamer, ook met kleedruimte en en-suite badkamer.  
  
Het exterieur van de woning te koop in de buurt van El Portet Beach Moraira is aangelegd                 
en terrasvormig en geniet van een hoge mate van privacy. Er is een overdekt terras en een                 
ruim terras rond het zwembad om te zonnebaden. 
  
De specificaties zijn inclusief: Volledig omheind perceel, elektrische poorten, dubbele          
garage, wit aluminium timmerwerk met dubbele beglazing, centrale vloerverwarming,         
airconditioning, irrigatiesysteem en een grote berging.  
  
  
 Informatie over El Portet Area van Moraira 
  
Het gebied van "El Portet" is als een klein dorp in Moraira, met een mooi zandstrand,                
restaurants, supermarkt, apotheek en andere diensten. 
  
El Portet is ook gelegen op een niveau (20 minuten) lopen naar Moraira langs een boulevard                
aan zee.  
  
  

https://79estates.com/nl/eigendom/6680/onroerend-goed-te-koop-in-de-buurt-van-el-portet-moraira/


 
 
 
 
Voor meer informatie over het onroerend goed te koop in de buurt van El Portet Beach,                
neem dan contact op met 79 Estates. 
  
 


